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FLIR i3, i5 en i7
Compacte warmtebeeldcamera’s

Thermografie maakt het onzichtbare zichtbaar
Infrarode straling(IR) wordt door elk object met 
een temperatuur boven -273 ºC afgegeven. In 
tegenstelling tot het menselijke oog, dat zelf geen IR 
straling kan weergeven, is een warmtebeeldcamera 
hiertoe wel in staat en maakt afbeeldingen van 
objecten welke warmte uitstralen. 
Warmtebeeld-camera’s zijn inmiddels onmisbare 
diagnose-instrumenten voor het opsporen van 
koude en warme plekken, in zowel installaties als 
gebouwen.

Beter gezegd: zij detecteren problemen die voor het 
menselijk oog onzichtbaar zijn.

Vind gebreken sneller, eenvoudiger en 
nauwkeuriger
Met een spotpyrometer is het heel eenvoudig om 
kritische gebreken over het hoofd te zien, immers 
we meten slechts de temperatuur van één variabel 
punt. De FLIR camera maakt een volledige scan van 
alle componenten en geeft een directe diagnose van 
mogelijke problemen.

Waarom thermografie?

Spotpyrometer, meet FLIR i3, meet temperatuur 
temperatuur op één punt van 3600 punten.
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De voordelen van thermografie
Iedereen die te maken heeft met het installeren, 
inspecteren en onderhouden van installaties en 
gebouwen, heeft voordeel bij het gebruik van een 
thermische camera.

Een thermische camera meet contactloos (dus op 
afstand) temperaturen en legt warmtebeelden vast 
om de kwaliteit en levensduur  van een object te 
bewaken, met als doel de uitvalkosten te beperken 
en productiviteit te verhogen.

Met de standaard meegeleverde NL-talige software 
kan de gebruiker de opgenomen beelden analyseren, 
bewerken en omzetten in een rapportage.

Een grensverleggende infrarode revolutie
De FLIR i3, i5 en i7 zijn niet alleen de meest 
geavanceerde en betaalbare infraroodcamera’s in 
hun klasse, maar zijn ook de meest compacte, lichte 
en gebruikersvriendelijke camera’s. Het gewicht van 
slechts 340 gram is ongeëvenaard.

Aanwijzen en klikken
De camera’s werken volautomatisch. U hoeft slechts 
te richten en te klikken om de hittevariaties in de 
ruimte rondom u te zien. Weten precies te vinden wat 
u zoekt. Het werkt omdat elk object warmte afgeeft. 
De camera’s maken warmteverschillen voor het 
blote oog waarneembaar. Of u nu warmtetechnisch 
of elektrisch installateur bent of ramen, isolatie of 
klimaatsystemen installeert, de FLIR i3, i5 en i7 
infraroodcamera’s geven u een voorsprong op het 
vlak van inspectie.

In het heetst van de strijd vastleggen
De infraroodresultaten zijn direct en duidelijk 
zichtbaar op het kleurenscherm. U kunt de 
resultaten als afbeelding opslaan. De FLIR i3, i5 en i7 
infraroodcamera’s zijn ideaal voor het opsporen van 
verborgen problemen, het beoordelen van schade, 
het vinden van vocht en lekkages, het identificeren 
van energieverlies, slechte isolatie, het vinden van 
elektrische fouten en oververhitting.

Belangrijkste kenmerken:
 > Eenvoudige NL-talige bediening 
 > Compact en lichtgewicht 
 > Extreem robuust 
 > Groot 2.8” LCD-kleurenscherm 
 > Tot wel 14400 pixels (120x120) (FLIR i7)
 > Accu met 5 uur capaciteit

Bijzonder gebruiksvriendelijk 
De camera is uiterst duidelijk en eenvoudig in 
het gebruik en is ontworpen voor beginnende 
thermografische gebruikers. De camera is intuïtief te 
gebruiken en is voorzien van een NL-talige handleiding.

Volautomatisch 
Produceert direct zogenaamde point-and-shoot 
(richten-opnemen) JPEG-infraroodbeelden, slaat alle 
gewenste temperatuurgegevens op, die vervolgens 
intern of extern kunnen worden opgeslagen, 
verzonden en geanalyseerd.

Focusvrij 
Met de vaste lens met focusvrij-functie is het gebruik 
van de FLIR i3, i5 en i7 een peulenschil. De minimale 
meetafstand is 60cm.

Compact en lichtgewicht 
De FLIR i3, i5 en i7 weegt slechts 340g en kan 
gemakkelijk in een heuptas worden opgeborgen. 

Datasopslag in SD-geheugenkaart 
Legt beelden met een unieke ID-nummer in ra-
diometrisch JPEG-format vast op een standaard 
miniSD-geheugenkaart. USB-bestandsoverdracht 
naar pc.

Inclusief rapportage- en analysesoftware 
De camera’s zijn standaard voorzien van een NL-
talige FLIR QuickReport software en de camera is 
tevens compatibel met meer uitgebreide krachtigere 
FLIR software.

Perfect nauwkeurig meten
Grote nauwkeurigheid van ± 2ºC of ±2% levert 
gevoelige infraroodbeelden voor algemene onder-
houdsanalyse. Meet temperaturen tot +250°C en 
detecteert temperatuurverschillen tot op 0,1° C nau-
wkeurig. Modelafhankelijke meetfuncties; spotme-
ter, correctie voor emissiviteit en weergegeven tem-
peratuur, emissiviteitstabel.

Toepassingen
 > Voorkom ongeplande uitval
 > Controleer uitgevoerde reparaties
 > Controleer elektrische aansluitingen
 > Detecteer elektrische en mechanische problemen
 > Preventieve inspecties

FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7

Aantal 
thermische 
beeldpunten

3600 
(60x60)

6400 
(80x80)

14400 
(120x120)

Field of View 12.5°(H) 
x12.5°(V)

17(H) 
x17°(V)

25°(H) 
x25°(V)

Thermische 
gevoeliggheid 0,15 ºC 0,10 ºC 0,10 ºC

Meetfuncties Spotmeter Spotmeter

Spotmeter, 
Gebied 

min/max 
Isotherm



2
0
1
1
0
2
6

BRAMMER NEDERLAND B.V.
A. Hofmanweg 50
2031 BL Haarlem
Postbus 2021
2002 CA Haarlem
 
T: +31 (0) 23 5 164 164
F: +31 (0) 23 5 323 041


